
22 april 11.00 Boelenslaan  

 Joh. 21:3 Over tot de orde van de dag  

 

Zingen voor de dienst: Gz. 221 Wees gegroet Gij Eersteling der dagen 

 

Mededelingen 

 

Intochtslied Ps 118:6,8 Des Heren hand is hoog verheven 

 

stil gebed, votum, groet: klein gloria 

 

Genadeverkondiging: 1 Kor. 15:54-58 

De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw 

overwinning? 

De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. 

Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. 

Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het 

werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. 

 

Ps 124:1 Laat Israël nu zeggen blij van Geest 

 

Wetslezing: Kol. 1:9-14  

Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en 

te smeken  dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en 

geestelijk inzicht, 

zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk  

vrucht draagt en groeit in de kennis van God, 

terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, 

om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. 

Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de 

erfenis van de heiligen in het licht. 

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk  van de 

Zoon van Zijn liefde. 

In Hem hebben wij de verlossing,  door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. 

 

Ps 124:4,5 

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

 

Tienerlied 

 

HS Joh. 21: 1-14 HSV 

1 Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen, aan de zee van Tiberias. En Hij 

openbaarde Zich als volgt: 

2 Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd,  en Nathanaël, die uit 

Kana in Galilea afkomstig was,  en de zonen van Zebedeüs, en twee anderen van Zijn 

discipelen. 

3 Simon Petrus zei tegen hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: Wij gaan met u mee. Zij 

gingen naar buiten, en gingen meteen aan boord van het schip; en in die nacht vingen zij niets. 



4 En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten 

niet dat het Jezus was. 

5 Jezus dan zei tegen hen: Lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden 

Hem: Nee. 

6 En Hij zei tegen hen:  Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. 

Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid 

vissen. 

7 De discipel dan  die Jezus liefhad, zei tegen Petrus: Het is de Heere! Toen Simon Petrus dan 

hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp 

zich in de zee. 

8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer 

tweehonderd el, van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. 

9 Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen, en 

brood. 

10   Jezus zei tegen hen: Breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. 

11 Simon Petrus ging ernaartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 

honderddrieënvijftig, en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. 

12 Jezus zei tegen hen: Kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen 

durfde Hem te vragen: Wie bent U? want zij wisten dat het de Heere was. 

13 Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. 

14 Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de 

doden opgewekt was. 

 

Gz. 446: 1,3 Jezus hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ‘t oor  

 

Verkondiging 

 

Gz 218: 1,5,7,8 Ik zeg het allen dat Hij leeft 

 

Dankgebed 

 

Inzameling der gaven 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Slotzang EL 396:1,3 Grijp toch de kansen door God u gegeven 

 

Zegen 

 


